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a) Aplicado o algoritmo do vizinho mais 
próximo e começando em Braga, 
determine o ciclo de Hamilton que obtém 
e o seu o peso. 

b) Repita a alínea anterior, aplicando agora o 
algoritmo das arestas ponderadas. 

 

3. O Francisco tem dois filhos, a Joana e o Tomé. 
Decidiu dar-lhes uma mesada e fez-lhes as 
seguintes propostas: 
A – 10€ no primeiro mês e 100€ em cada um dos 
meses seguintes. 
B – 0,5€ no primeiro mês e, em cada um dos 
meses seguintes, o dobro do mês anterior. 
O Tomé escolheu a proposta A e a Joana a B. 
 
a) Escreva, para cada uma das propostas, uma 
expressão que permita calcular a mesada no mês 
x. 
b) Se não gastarem o dinheiro da mesada, quem 
acumula primeiro 900€? Ao fim de quantos 
meses? 
 
4. O número de elementos de uma população 
cresce, em milhares, de acordo com o modelo: 
 

  ttP 1,017,23 , onde t é o tempo em meses. 

 
a) Passados 6 meses, quantos elementos 

tem a população? 
b) Usando a calculadora, determine ao fim 

de quanto tempo a população é superior a 
10000. Apresente o resultado com duas 
casas decimais. 

 
5. Coloca-se um produto solúvel num recipiente 
com água. Em cada instante t (em minutos), a 
quantidade de produto ainda não dissolvido (em 
gramas) é dada pelo modelo: 
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a) Qual foi a quantidade de produto 

colocada inicialmente na água? 
b) Passados 5 minutos, qual a quantidade de 

produto dissolvido? Apresente o resultado 
final com duas casas decimais. 

c) Com auxílio da calculadora gráfica, 
determine ao fim de quanto tempo a 
quantidade do produto não dissolvido 
atingiu 20g. Apresente o resultado em 
minutos e segundos, arredondado às 
unidades. 
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6. Numa cidade, 10% das pessoas assinam a revista A, 20% assinam a revista B e 3% assinam ambas as 
revistas. Escolhendo ao acaso um habitante desta cidade, determine a probabilidade de ele: 
 
a) Assinar pelo menos uma das revistas. 
b) Não assinar nem a revista A nem a B. 
c) Assinar apenas a revista B. 
 
7. A rede de computadores de um escritório disponibiliza três impressoras, uma da marca HP, outra 
Cannon e outra Xerox. A probabilidade de um ficheiro ser enviado para a impressora HP é 0,5, para a 
Cannon é 0,3 e para a Xerox é 0,2. Quando uma impressora avaria, a impressão fica destruída. A 
impressora HP avaria com uma probabilidade de 0,01, a impressora Cannon com probabilidade 0,03 e a 
impressora Xerox com probabilidade 0,02. 
Um dos computadores deu uma ordem de impressão que ficou destruída. Qual a probabilidade de ter sido 
a impressora HP a receber essa ordem de impressão? 
Sugestão: comece por representar o problema através de uma árvore de probabilidades. 
 
8. Numa caixa encontram-se duas bolas verdes e uma azul. Considere a variável aleatória X que representa 
o “número de bolas que se retiram do saco até sair bola azul”. 
 
a) Represente, usando uma tabela, a distribuição de probabilidade desta variável aleatória. 
b) Determine o valor médio e o desvio padrão. 
 
9. As alturas dos indivíduos de uma população seguem uma distribuição Normal de média 172 cm e desvio-
padrão 10 cm. Determine a percentagem de indivíduos da população que têm uma altura entre 160 e 180 
cm. 
 
10. As altura das árvores de uma floresta seguem uma distribuição Normal de média 21.9 metros e desvio 
padrão 2.22 metros. Determine, usando a distribuição Normal Standard: 
 
a) A percentagem de árvores com alturas superiores a 19.68 metros. 
b) A probabilidade de, escolhendo uma destas árvores ao acaso, a sua altura não ser superior a 17.46 
metros. 
 
11. Uma determinada raça de cães tem uma altura média igual a 45 centímetros e um desvio padrão igual 
a 10 centímetros. Caracterize a distribuição de amostragem da média amostral para uma amostra de 50 
desses cães (use valores aproximados com duas casas decimais). 
 
12. Uma empresa de telemarketing telefona aleatoriamente a assinantes da rede fixa para fazer 
sondagens. Em cada 250 telefonemas, apenas 75 das pessoas que atendem colaboram com o seu 
interlocutor. Caracterize a distribuição de amostragem da proporção amostral de pessoas que não 
colaboram nas sondagens de telemarketing desta empresa. 
 


